
AZ ESZMEI NEVELŐMUNKA NÉHÁNY KÉRDÉSE 

DR. WITOLD DEMBOWSKY, a lodzi Tudományegyetem 
Külföldiek Lengyel Nyelvi Intézetének igazgatója 

Kapcsolatainknak köszönhetően ismerjük és nagyrabecsüljük a Nem-
zetközi Előkészítő Intézet eredményeit. 

Figyelemmel hallgattuk a referátumot, amely sok érdekes javaslatot 
tartalmaz, és demonstrálja a Nemzetközi Előkészítő Intézet oktató-nevelő 
gárdájának rendkívül érdekes tapasztalatait. 

Ehhez kapcsolódva azokról a tapasztalatokról szeretnék szólni, ame-
lyeket mi szereztünk a külföldi diákok között végzett eszmei nevelőmunká-
ban. 

Intézetünk évente kb. 400 diákot fogad a világ 40 országából. A diá-
kok közötti felmérések szerint a hallgatók nagy része Lengyelországba jö-
vetele előtt keveset hallott hazánkról, társadalmi berendezkedéséről, a 
szocialista táborban elfoglalt helyéről. E felmérések hasznos útmutatók, 
rávilágítanak azokra a problémákra, amelyeket meg kell oldanunk. Nem 
titkolhatjuk a diákok és a nagykövetségek előtt, hogy érzelmileg hozzá akar-
juk őket fűzni hazánkhoz és kultúránkhoz, szocialista gazdaságunkhoz, kül-
politikai elveinkhez. Ezeket a főbb célkitűzéseket állítjuk intézetünk oktató-
nevelő testülete elé. 

Ennek megvalósítása kétféleképpen történik. Egyrészt a tantervben 
meghatározott tanórákon, másrészt a diák szabad idejében tartott eszmei 
jellegű foglalkozásokon. 

Ami az elsőt illeti főleg a lengyel nyelvi, történelmi és a "Lengyel-
ország" című tantárgyi programban, de a matematikai, fizikai, kémiai, 
biológiai programban is fellehetők gazdasági, kulturális és társadalmi je l -
legű elemek. 

A diákokat tájékoztatjuk hazánk mai kultúrájáról, gazdasági eredmé-
nyeiről, együttműködésünkről a Szovjetunióval és a szocialista tábor többi 
országaival, a lengyel külpolitikáról. Akkor kezdjük mindezt, amikor a di-
ákok lengyel nyelvtudása már lehetővé teszi e problémák megértetését. 
Megismertetjük a diákokat a nemzeti felszabadító harcaink hagyományaival, 
a kommunistáknak a nemzeti és társadalmi felszabadításért folytatott ha r -
cával, a második világháború történetével, a háború okozta szörnyű vesz-
teségekkel, az ország újjáépítésével, a népi Lengyelország új társadalmi 
rendjének létrejöttével és egyéb eredményeinkkel. Mindezt az órákon 
konkrét példákkal illusztráljuk. 
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Az általános tájékoztatás után minden nemzetiségi csoport részére 
kirándulásokat rendezünk. 

A diákok, miután hallottak fővárosunk lerombolásáról, megtekintik 
Varsót. Meggyőződhetnek róla, mennyi erőfeszítésbe került a város újjá-
teremtése. Hogy megmutassuk a fasizmus igazi arcát, múzeumlátogatást 
szervezünk diákjaink számára a volt koncentrációs táborokba — Oswiecim-
be /Auschwitz/, Majdanskbe és Stutthoffba. 

Hogy megismertessük a diákokat azzal a küzdelemmek, amelyet a 
lengyel proletáriátus folytatott a társadalmi és nemzeti felszabadulásért, 
elvisszük őket a forradalmi mozgalmak múzeumába. Városunkban ennek a 
küzdelemnek különösen gazdag hagyományai vannak. 
Kirándulást szervezünk az ipari központokba: Krakkóba, Katowicébe, 
Gdanskba, hogy megismerjék gazdasági eredményeinket. A szavak és a va-
lóság e konfrontálása nagy hatást gyakorol diákjainkra. Amikor a kirándu-
lásokról visszatérnek intézetünkbe, meg vannak győződve róla, hogy nem 
üres propagandát hallottak tőlünk. S arról is meg vannak győződve, hogy a 
következő találkozás a valósággal nemcsak megerősíti szavainkat, hanem 
további élményekkel, ismeretekkel gazdagítja őket. 

A nevelési ráhatást nem sietjük el . Nézeteinket tapintatosan, de te l -
jes meggyőződéssel fejtjük ki. 

Rendszerint hivatkozunk diákjaink hazájának történetére. Ez a mód-
szer meggyőződésünk szerint hasznos. Diákjaink kirándulásaik után gyakran 
maguk kezdeményezik a vitát, kérnek magyarázatot, elmondják észrevéte-
leiket, s ami a legfontosabb, spontánul kifejezik rokonszenvüket. 

Tevékenységünk másikterülete a diák szabad ideje. Arra törekszünk, 
hogy az órán kívüli foglalkozásokat átgondolt nevelési terv alapján végezzük. 

Ily módon a következőkre összpontosítjuk figyelmünket: 
Először is a lehető legnagyobb önállóságot és önkormányzatot bizto-

sítjuk a nemzetiségi csoportoknak. A tanév elején az igazgatóság felkér 
egy-egy tanárt a nemzetiségi csoportok vezetésére. Feladatuk, hogy fog-
lalkozásokat tartsanak a diákok számára a diákok szabad idejében. Ezeken 
a foglalkozásokon bővítik és elmélyítik a tanórákon átvett témákat. A ne-
velési szituáció ez esetben kissé más. A tanár és a diák közelebb kerül egy-
máshoz. Élünk a diákok kezdeményezésével is, akik maguk is kérik kirán-
dulások, találkozók szervezését. 

Az egyik alapvető cél a nemzetiségi csoportok és a lengyel társada-
lom közötti kapcsolatok létesítése. A diákok találkoznak társadalmunk kép-
viselőivel, üzem- és falulátogatásokon vesznek részt, művelődési házakat 
látogatnak, találkoznak munkásmozgalmi emberekkel, a politikai-gazdasá-
gi élet és a politikai szervezetek képviselőivel. E találkozók nemcsak t a -
pasztalatcseréül szolgálnak, hanem nagyszerű alkalmak hazánk gazdasági 
életének a megismerésére i s . 

Ami kultúránkat illeti, a diákok hetente kétszer láthatják intézetünk-
ben a lengyel és más szocialista országok filmművészetének alkotásait. 
Olyan filmeket mutatunk be, amelyek érzelmileg közelebb hozzák a diákokat 
társadalmi valóságunkhoz. 
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Intézetünk életében rendkívül fontos szerepet játszik a valamennyi d i -
ák által választott Külföldi Diákbizottság. A bizottság felelősséggel képvi-
seli a diákokat az Intézet vezetőségével szemben. Minden kisebb és nagyobb 
konfliktust a bizottság segítségével oldunk meg. 

Nevelőmunkánk fontos részét képezik a téli és nyári táborok, ame-
lyeket az egyetemekkel közösen, lengyel egyetemi hallgatók részvételével 
szervezünk. A közös kirándulások és viták integráló hatással vannak a len-
gyel és a külföldi f iatalságra. A táborozások az éves nevelőmunka össze-
gezésére is alkalmat nyújtanak. 

Intézetünk diákjai egy év elteltével aránylag jól megismerik hazánk 
és más szocialista országok politikai helyzetét, az oktatás struktúráját és 
a társadalmi élet formáit . Mindezen nem kell keresztülmenniük a szocia-
l is ta tábor, köztük Magyarország diákjainak. Nevelőmunkánkban számítunk 
politikai elkötelezettségükre. Segítenek akciók és viták szervezésében, po-
litikai és gazdasági életünk, eredményeink megvitatásában saját országuk 
példájával érvelnek. Segítségük különösen értékes azért , mert erkölcsi m a -
gatartásukkal, tanulmányi előmenetelükkel példát mutatnak a többi diáknak. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В ИНСТИТУТЕ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА УНИВЕРСИТЕТА 

Г. ЛУДЗА 

Витолд Дембовски, директор Института польского языка 
университета г. Лудза 

(резюме) 
Институт польского языка Университета г. Вудза принимает 400 

студентов в год. Идейно-политическое воспитание этих студентов 
является главной частью педагогической программы. Эта работа идёт 
с одной стороны в ходе занятий, с другой стороны во второй поло-
вине дня. Занятия по страноведению в институте начинаются тогда, 
когда к этому даёт возможность уровень знания студентов по языку. 
После занятии по страноведению следует экскурсия по городу и по-
сещение музеев. Полезное использование свободного времени как 
правило обеспечивают программы групп разных национальностей. В 
составлении программы этих групп в институте дают по возможности 
широкую самостоятельность. 
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EINIGE FRAGEN DER ERZIEHUNGSARBEIT IM 
INSTITUT FÜR AUSLÄNDER AN DER UNIVERSITÄT LODZ 

Dr. Witold Dembovszky, Direktor des 
Instituts für Ausländer der Universität zu Lodz 

Resümee 
Die politische Erziehungsarbeit ist ein wichtiger Teil 

des pädagogischen Programms. Sie umfaßt einerseits den ge-
samten Unterrichtsprozeß, andererseits die außerunter-
richtliche Arbeit und wird in kleinen Schritten realisiert. 

Für die Studenten wird die Volksrepublik Polen erst 
dann vorgestellt, wenn sie über ausreichende Sprachkennt-
nisse verfügen. 

Den Informationen im Unterricht folgen im allgemeinen 
die Stadtbesichtigungen, Museumbesuche, Exkursionen. 

Die planmäßige Ausnützung der Freizeit wird durch die 
von den Lehrern organisierten Programme auf Gruppenbasis 
gestaltet. (In einer Gruppe sind Studenten einer Nation). 
Für die Gruppen wird eine bedeutende Selbständigkeit ge-
sichert . 

Die Winter- und Sommerlager werden gemeinsam mit den 
Universitäten organisiert. 

Die Studenten aus den sozialistischen Ländern unter-
stützen die Erziehungsarbeit. 


